
God service 
kræver ekspertise
Et enestående servicekoncept og mange års 
erfaring gør TRANSLYFTs montører ideelle til at 
servicere dit løftebord - uanset mærke. Imens 
kan du bruge din tid på andre vigtige opgaver. 



Vores servicemontører kan andet 
end at sætte et klistermærke på ved 
servicering af dine løfteborde. 

Vi kombinerer mange års 
erfaring, rådgivning og en fast 
servicekontakt, så du altid 
ved, hvem du skal ringe til. Og 
montøren kender din virksomhed, 
så du ikke skal sætte en ny ind i 
sikkerhedsproceduren hver gang.   

Med regelmæssig service af dit 
løftebord, forlænger du løftebordets 
levetid markant. 

Straks reparation & 
fast kontaktperson

Montørernes har let adgang til 
reservedele,  så du undgår lange 
nedbrudstider, hvis uheldet skulle 
være ude.

Vi ved, at god service kræver 
ekspertise, så derfor får du: 

 ˃ Hurtig service og rådgivning
 ˃ Straks reparation (ifm. service)
 ˃ Fast servicemontør tilknyttet  

 (såvidt muligt)
 ˃ Fast fornyelse af certificeringer  

 hvert år.
 ˃ ISO-certificerede montører

TRANSLYFT tilbyder reparation og servicering af 
dine løfteborde uanset producent, og vi kører med 
reservedele i bilerne, så vi kan reparere nedbrud 
hurtigt og holde din produktionslinje i gang.



Der er flere fantastiske fordele ved at have en 
serviceaftale med TRANSLYFT.

Vi holder styr på de årlige certificeringer af 
dine løfteborde, så du kan tage dig af andre 
vigtige opgaver. 

10 % rabat 
på reservedele 

Sikrer driften 
af dit løftebord

Bedre pris
på reparationer

Servicemontøren er såvidt muligt altid den 
samme, så han kender jeres procedurer og 
ønsker. 

Skulle uheldet alligevel være ude, får du 
rabatter på reservedele og en bedre pris på 
reparationer.

Servicemontøren 
kender virksomheden

Certificeringer
holder vi styr på

ISO-certificeret
service 

Fordele ved 
en serviceaftale



Send forespørgsel om servicekontrakt på www.translyft.dk.

Aalborgvej 321   /   9352 Dybvad   /   Danmark
TEL 98 86 49 00   MAIL sales@translyft.com

www.translyft.com

TRANSLYFT blev etableret i 1964, og er Danmarks største udvikler 
og producent af hydrauliske løfteborde. Hos TRANSLYFT ved vi, at 

hvert løft er unikt, og vi arbejder tæt sammen med vores kunder fra 
forespørgsel til færdig løsning og videre med service.

Få service i topklasse


